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Comunicado nº43 – 19 de Novembro 2021 

INCIDÊNCIA DO INSS SOBRE UM TERÇO DAS FÉRAS 

DECISÃO DO S.T.F 

 

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1.072.485, com 

repercussão geral reconhecida (Tema 985), em 31 de agosto de 2020, declarou ser constitucional a 

incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias usufruídas pelos 

empregados: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço 

constitucional de férias”. Esta decisão alterou o entendimento anterior do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), de fevereiro de 2014, que entendeu pela natureza indenizatória. 

Acontece que muitas empresas, com base no entendimento do STJ deixaram de fazer o 

recolhimento previdenciário sobre o terço constitucional das férias gozadas pelos empregados, 

entretanto, com o novo posicionamento do STF, que prevalece sobre a decisão do STJ, poderá abrir 

caminho para a Receita Federal exigir as contribuições não recolhidas nos últimos cinco anos. 

Em 7 de outubro de 2020, foram opostos embargos de declaração em relação ao acórdão 

proferido pelo STF, espécie de recurso que busca esclarecimentos sobre a decisão (contradições e 

omissões), e solicitou que, ocorrendo a manutenção da decisão, seja estabelecida a modulação dos 

efeitos do julgamento para que a contribuição seja exigida apenas a partir de setembro de 2020 e não 

em 2014.  O recurso ainda não foi julgado de forma que a questão está pendente de resolução 

definitiva pelo STF, principalmente no que tange a modulação dos efeitos do julgamento. 

Diante deste cenário, para as empresas que deixaram de recolher a contribuição 

previdenciária sobre um terço constitucional incidente sobre as férias usufruídas pelos seus 

empregados com base na decisão do S.T.J em 2014, recomenda-se que passem acompanhar de forma 

mais atenta a decisão do STF, e que avaliem a necessidade de provisão de caixa para futuras 

despesas com relação ao pagamento retroativo dos encargos previdenciários não recolhidos no 

período a ser estabelecido pelo S.T.F. 

A ASBRAFE também continuará acompanhando a matéria e, ocorrendo novidades, este 

assunto será novamente tratado pelo departamento jurídico. 
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